Výkonný výbor oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 7-2015-2016
Vážení stolní tenisti,
dňa 18.3.2016 sa skončil súťažný ročník 2015/2016 stolnotenisových súťaží družstiev 5. až 9.ligy.
Víťazom 5.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo MŠK Kysucké Nové Mesto B.
Na druhom mieste skončilo družstvo Žilina Energodata D, ktoré bude hrať baráž o právo účasti vo 4.lige.
Víťazom 6.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STK Rajec B.
Víťazom 7.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STK Radoľa C.
Víťazom 8.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo OSTK Kotešová B.
Víťazom 9.ligy s právom priameho postupu sa stalo družstvo STO Štiavnik.
Všetkým postupujúcim družstvám srdečne blahoželám a Žiline Energodata D prajem v baráži o 4.ligu
veľa úspechov. Odmeny víťazným družstvám budú posielané v najbližších dňoch poštovou poukážkou
na adresu hlavného organizačného pracovníka uvedeného v Prihláške na sezónu 2015/2016.
Priamym vypadávajúcim z 5.ligy je družstvo OŠK Nededza A.
Priamym vypadávajúcim zo 6.ligy je družstvo TJ Tatran Krásno n/Kysucou B.
Priamym vypadávajúcim zo 7.ligy je družstvo TK Strečno C.
Priamym vypadávajúcim z 8.ligy je družstvo STK Jánošík Terchová B.
Počet postupujúcich, ale aj vypadávajúcich z jednotlivých líg 5 až 9, môže byť aj viac v závislosti
od regionálnej príslušnosti vypadávajúcich družstiev vo vyšších ligách a od výsledkov barážových
stretnutí vo vyšších ligách. Toto budeme vedieť koncom mája.
Upozorňujem družstvá, ktoré budú hrať 5. a 6.ligu na povinnosť mať platné registračné preukazy hráčov.
Družstvá, ktoré v tomto súťažnom ročníku 2015/2016 posielali „Zápis o stretnutí“ mailom a teda majú
u seba originály, môžu tieto skartovať dva mesiace po ukončení sezóny, čo je v tomto súťažnom
ročníku počnúc dňom 18.5.2016.
Pokuty za nedostatky v tomto ročníku:
A – neuvedená zodpovedná osoba v Zápise o stretnutí
2,-EUR
B – neoprávnený štart hráča
5,-EUR
C – neskoré zaslanie Zápisu o stretnutí
2,-EUR
D – neskoré nahlásenie alebo nenahlásenie výsledku formou SMS 2,-EUR
E – neuvedený výsledok v Zápise o stretnutí
2,-EUR
F – nesprávne striedanie druhého hráča
2,-EUR
G – nenastúpenie družstva na zápas
20,-EUR
16.kolo 8.liga Ovčiarsko...4,-EUR(C)
17.kolo 6.liga Energodata Žilina E...4,-EUR(D)
18.kolo 5.liga Krásno n/Kysucou...4,-EUR(C)
7.liga Zákopčie B...4,-EUR(D), Terchová A...8,-EUR(D,C)
19.kolo 5.liga Krásno n/Kysucou...5,-EUR(B)
6.liga Divina-Lúky...4,-EUR(D), Nesluša C...4,-EUR(C)
7.liga Tepláreň Žilina...2,-EUR(D), Strečno...5,-EUR(B)
20.kolo 8.liga Ovčiarsko...4EUR(C)
21.kolo 7.liga Zákopčie...4,-EUR(D)
22.kolo 5.liga Stránske...2,-EUR(D), Trnové...2,-EUR(C), Krásno n/Kysucou...4,-EUR(C)
6.liga Maršová-Rašov...2,-EUR(F), Divina-Lúky...2,-EUR(F)

Pokuty zatiaľ neuhrádzajte. Všetky družstvá ich uhradia spoločne so štartovným do nasledujúceho
ročníka 2016/2017.
Tak ako na začiatku minulej sezóny, tak aj pred novou sezónou 2016/2017 je dôležitá otázka:
Akým druhom loptičiek budeme hrať ? V uplynulej sezóne som nechal na kluby, či chcú hrať
celuloidovými alebo plastovými loptičkami. Vzhľadom na situáciu na trhu s plastovými loptičkami,
ktorá bola v tom čase, ich cenou a kvalitou to bolo dobré rozhodnutie. Čas však pokročil, situácia
sa zmenila k lepšiemu, takže aj moje rozhodnutie sa musí oproti minulej sezóne zmeniť. Rozhodnutie
uverejním v ďalšom Spravodaji do konca apríla 2016. Odporúčam klubom nekupovať väčšie množstvo
celuloidových loptičiek do konečného rozhodnutia.
Skončila prvá sezóna, v ktorej platil „Doplnok súťažného poriadku družstiev mužov pri vytváraní súpisiek.“
Pri jeho vzniku som spomenul, že je ho možné rozumne meniť a dopĺňať, ak prospeje k čistote a férovosti
stolného tenisu našich oblastných súťaží. Po úvahe a rozhovoroch s viacerými hráčmi a funkcionármi
stolného tenisu chcem navrhnúť doplnenie bodu 2, a 3, uvedeného „Doplnku“. Týka sa žiakov a žiačok,
ktorí nie sú zaradení do Oblastného rebríčka a aj napriek tomu môžu byť napísaní najviac na dvoch
súpiskách. Je to na prospech našej mládeže, ktorej nikdy nie je dosť v stolnom tenise. Myslím si, že
nádejným žiakom dá účasť v mužských súťažiach viac ako účasť v žiackych bodovacích turnajoch viď
napríklad žiaci z oddielu MSK Čadca.
Návrh doplnenia bodu 2, a 3, som dal do rámika. Týmto otváram diskusiu k uvedeným doplneniam,
prípadne novým návrhom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doplnok súťažného poriadku družstiev mužov v stolnom tenise od sezóny
2015/2016 oblastných súťaží 5. až najnižšej ligy okresov Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča.
1, Do oblastného rebríčka bude zaradený každý hráč (nie hráčka), ktorý v poslednom skončenom ročníku
odohral aspoň za jedno družstvo oddielu minimálne 33% zápasov alebo odohral aspoň za dve družstvá
oddielu v každom aspoň 25% zápasov.
2, Hráč nezaradený do posledného zverejneného oblastného rebríčka môže byť v nasledujúcej sezóne
napísaný iba na jednej súpiske družstva oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Výnimku tvorí nezaradený hráč-žiak, ktorý v roku zahájenia novej sezóny dovŕšil maximálne 14 rokov.
Ten môže byť napísaný najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu
tohto družstva.
3, Hráčka, ktorá v poslednom skončenom ročníku odohrala aspoň za jedno družstvo oddielu
minimálne 33% zápasov alebo odohrala aspoň za dve družstvá oddielu v každom aspoň 25% zápasov
môže byť v nasledujúcej sezóne napísaná najviac na troch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti
zásahu do základov týchto družstiev. V opačnom prípade môže byť hráčka napísaná iba na jednej
súpiske družstva oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Hráčka-žiačka, ktorá v roku zahájenia novej sezóny dovŕšila maximálne 14 rokov a ktorá nebola
zaradená do posledného zverejneného oblastného rebríčka, môže byť v nasledujúcej sezóne napísaná
najviac na dvoch súpiskách družstiev oddielu bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
4, Ak oddiel získa v januárovom prestupovom a hosťovacom termíne hráča-hráčku, zapíše ho na súpisku
iba jedného svojho družstva bez možnosti zásahu do základu tohto družstva.
Nededza, dňa 4.4.2016

predseda ŠTK

Mgr. Marián Frniak

